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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

رجل واحد
مورينيو وغوارديوال في ٍ
بعد انتهاء مسيرته كالعب باكرًا بسبب
إصابة خطيرة ،قرر جوليان ٍّناغلسمان
خوض غمار التدريب في سن صغيرة؛
لكن ال هو وال أكثر المتفائلين كانوا
يتوقعون أن يصل إلى النجومية التي
وصل إليها سريعًا مع فريقه هوفنهايم
هادي أحمد
قليلون هم املدربون الذين نجحوا في
إث ـبــات جــدارت ـهــم وقــدرت ـهــم عـلــى نقل
ال ـفــريــق ال ــذي يـشــرفــون
عليه ال ــى مــرحـلــة أعلى
وه ــم ف ــي س ــن صـغـيــرة،
بــل عـلــى الـعـكــس تمامًا
ي ـصــل امل ــدرب ــون بشكل
عـ ــام الـ ــى ق ـمــة ذروت ـه ــم
ب ـ ـعـ ــد ب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــم خـ ـب ــرة
ل ـس ـنــوات طــوي ـلــة خــال
مسيرتهم في كرة القدم.
لكن أسماء قليلة فعلت
ذلـ ــك ف ــي س ــن ص ـغ ـيــرة،
وأبـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ــم اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
جوسيب غوارديوال مع
بعد تصريحه بأنه يحلم
بــرشـلــونــة ،والبرتغالي
بخالفة كارلو أنشيلوتي
جـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــه م ـ ــوريـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــو
في تدريب بايرن ميونيخ،
مـ ـ ــع ب ـ ـ ــورت ـ ـ ــو ،وح ــالـ ـي ــا
اعتذر جوليان ناغلسمان
جوليان ناغلسمان مع
من املدرب اإليطالي.
هوفنهايم.
«أنا
وقال ناغلسمان:
خرج هذا املدرب الشاب
آسف لتصريحاتي التي
ال ــى ض ــوء ال ـش ـهــرة في
ال ـ ـ  28م ــن ال ـع ـمــر فـقــط،
ظهرت قبل لقاء بايرن
ميونيخ في دوري األبطال» .ويـ ـ ـ ـ ــوم أصـ ـ ـب ـ ــح مـ ــدربـ ــا
لـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق هـ ــوف ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــم،
وأضاف" :آسف أيضًا
ك ـ ـ ـثـ ـ ــرت االن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادات
لكارلو أنشيلوتي ،الذي
إلدارة األخـ ـي ــر ب ـعــدمــا
ّ
ّ
فهو
أكن له احترامًا كبيرًا،
عـ ــن أص ـغ ــر م ـ ــدرب في
مدرب حقق ألقابًا أكثر
تــاريــخ الـ"بوندسليغا".
داخل
من عدد مالبسي
ـف ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد
ولـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ـ ِ
خزانتي .تصريحاتي كانت بالتصويب على عمره
وحسب ،بل فتحوا ملف
عن خططي املستقبلية
عـ ـ ــدم امـ ـت ــاك ــه رخ ـص ــة
ورؤيتي املقبلة" .وأوضح:
للتدريب ،ومع ذلك ،فإن
"تصريحاتي لم تكن طلب
االتـ ـح ــاد األمل ــان ــي لـكــرة
عمل على اإلطالق ،بعثت
الـقــدم وافــق على توليه
ألنشيلوتي
برسالة اعتذار
مهمة التدريب.
ًا".
ر
كثي
الذي أحترمه
إدارة هــوفـنـهــايــم عــزت
اخـ ـتـ ـي ــاره ــا ال ـ ــى وض ــع
مـ ـع ــايـ ـي ــر جـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
مـ ـس ــأل ــة تـ ـك ــوي ــن الـ ـن ــاشـ ـئ ــن "وه ـ ـ ــذه
امل ـعــاي ـيــر تـنـطـبــق ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى امل ــدرب

حلم ...فاعتذار

يرى ناغلسمان أن  %30من التدريب يعتمد على التكتيك ،والـ  %70الباقية هي مهارات اجتماعية (أ ف ب)

الشاب" ،بحسب تعبيرها ،وخصوصًا
أنــه كــان مــدرب فريق الشباب لالعبني
دون  19عامًا.
ً
ناغلسمان ك ــان فـعــا عـنــد حـســن ظن
ً
اإلدارة ،بعدما أحــدث تـحـ ّـوال إيجابيًا
كبيرًا مع الفريق في املوسم املاضي،
إذ بعدما كان هوفنهايم قبل وصوله
قريبًا من السقوط الى الدرجة الثانية،
عـ ــاد الـ ــى ال ـس ـك ــة ال ـص ـح ـي ـحــة لـيـصــل
الــى املــركــز الــرابــع ،ويلعب التصفيات
امل ــؤه ـل ــة الـ ــى دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا،
ن ــاهـ ـي ــك ع ـ ــن أن ـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـخ ـس ــر إال فــي

تبنى ناغلسمان
فكر غوارديوال ،لكن
الصحافة العالمية
ّ
شبهته بمورينيو

مباراتني في الــدوري املوسم املاضي،
ليفرض هذا املدرب تفوقه على جميع
املــدرب ــن فــي أملــان ـيــا ،وي ـتـ ّـوج بجائزة
أفضل مدرب في الدوري األملاني لعام
.2016
ال يـ ـ ـ ــزال ن ــاغـ ـلـ ـسـ ـم ــان ه ـ ـ ــذا امل ــوس ــم
ك ـم ــا ه ـ ــو ،إذ ي ـخ ــط ط ــري ــق ن ـجــاحــه
مـ ــع الـ ـف ــري ــق ب ـث ـقــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وي ـح ـتــل
الـعـنــاويــن ،ت ــارة بنتائجه املـمـتــازة،
وط ــورًا بضجة إعــامـيــة حــول هدفه
ّ
في االنتقال لتسلم دفة تدريب بايرن
ً
مـيــونـيــخ بـ ــدال م ــن اإلي ـط ــال ــي كــارلــو

أنشيلوتي ،وخصوصًا بعدما ألحق
الخسارة األولــى بفريق األخير قبل
أسبوعني في "البوندسليغا".
وي ـت ـش ــاب ــه ن ــاغ ـل ـس ـم ــان مـ ــع امل ـ ــدرب
الــذي يعتبره مـصــدرًا إللهامه ،وهو
غـ ــوارديـ ــوال ،إذ يـصــف حـقـبــة "بـيــب"
مــع "ال ـبــرســا" بــ"الـتــاريـخـيــة" ،ل ــذا بــدأ
باعتماد طريقة اللعب التي تبناها
األخير ،وترتكز على الضغط العالي
واالس ـت ـح ــواذ عـلــى ال ـك ــرة ،ومباغتة
الخصوم .كما ّ
يحبذ الفكر الهجومي،
وال ـب ـق ــاء قــري ـبــا م ــن م ــرم ــى الـخـصــم.
لـكــن رغ ــم ت ــأث ــره بـفـكــر "الـفـيـلـســوف"
اإلس ـب ــان ــي ،ف ــإن ال ـص ـحــافــة الـعــاملـيــة
شـ ّـبـهـتــه بـمــوريـنـيــو ،وأط ـل ـقــت عليه
لقب "بايبي مورينيو" ،لظهوره شابًا
نجمًا ،وتشابهه مع نسخة مورينيو
أيام ملعان اسمه مع بورتو.
ويتميز هوفنهايم مع املدرب الشاب
بقدرته على اللعب بأكثر مــن خطة
في املباراة نفسها ،وقد برز ذلك ضد
بايرن؛ حيث لعب في الهجوم بخطة
 ،2-5-3لكن حني يرتد الخصم عليه،
ي ـتــراجــع أرب ـع ــة الع ـبــن ف ــي الــوســط
لدعم الدفاع ،ناهيك عن أنه قادر على
التنويع في الخطط بحسب الخصم،
ً
فيلعب مثال بخطة  2-4-4و 3-3-4و-3
.2-5
ك ــذل ــك ،ي ـب ــدو ص ـع ـبــا ع ـلــى امل ــدرب ــن
الشبان أن يديروا فريقًا فيه العبون
أك ـبــر مـنـهــم ،لـكــن ه ــذا األمـ ــر ل ــم يكن
عــائ ـقــا م ــع نــاغ ـل ـس ـمــان ،ف ـب ـعــد قــائــد
الفريق بنيامني شفيغلر والحارس
ألكسندر شتولز ويوغني بوالنسكي،
يأتي املــدرب رابعًا بحسب تصنيف
األعـمــار .ومــا ساعده على التخلص
مـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــل ،هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـه ـ ــارات ـ ــه
االجتماعية التي يتقنها بحرفة ،إذ
يرى ناغلسمان أن  %30من التدريب
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـك ـت ـي ــك ،وال ـ ـ ـ ـ %70
الـبــاقـيــة هــي م ـهــارات اجـتـمــاعـيــة ،إذ
إن كــل العــب بحسب رأي ــه ،لــه طريقة
معينة لتحفيزه ،ما يعني أن جودة
العبيه تخرج على أرض امللعب إذا
ك ــان الـتـكـتـيــك ج ـي ـدًا ،لـكــن ق ــد يفشل
كل شــيء إذا لم يتم إعــدادهــم نفسيًا
بالشكل املطلوب.
هذا هو ناغلسمان ،املدرب الذي يحتل
ع ـن ــاوي ــن أمل ــانـ ـي ــا ،وال ـ ـ ــذي ي ـ ــرى ك ـبــار
امل ــدرب ــن م ــن أن ـش ـي ـلــوتــي الـ ــى م ــدرب
بوروسيا دورتموند السابق توماس
ً
توخيل ،وصوال الى مدرب "املانشافت"
ي ــواكـ ـي ــم لـ ـ ــوف أنـ ـ ــه س ـي ـص ــل ســري ـعــا
الــى أكـبــر الـفــرق ،وإل ــى املنتخب ،وأنــه
ً
سيكون ذخر أملانيا مستقبال.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )5

إيطاليا (المرحلة )5

فالنسيا × ملقة 0-5
ســانـتــي مينا ( )17واإلي ـطــالــي سيموني
زازا ( 55و 60و )63ورودريغو (.)86

بولونيا × إنتر ميالنو 1-1
سـ ـيـ ـم ــون ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــردي ( )32لـ ـب ــول ــونـ ـي ــا،
واألرجـنـتـيـنــي مـ ــاورو إي ـك ــاردي ( 77من
ركلة جزاء) إلنتر ميالنو.

 األربعاء:ليغانيس × جيرونا ()21,00
أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد ()21,00
ديبورتيفو ال كورونيا × أالفيس ()22,00
ريال مدريد × ريال بيتس ()23,00
إشبيلية × الس باملاس ()23,00
 الخميس:فياريال × إسبانيول ()21,00
سيلتا فيغو × خيتافي ()22,00
ليفانتي × ريال سوسييداد ()23,00

 األربعاء:بينيفنتو × روما ()19,00
أتاالنتا × كروتوني ()21,45
كالياري × ساسوولو ()21,45
جنوى × كييفو فيرونا ()21,45
هيالس فيرونا × سمبدوريا ()21,45
يوفنتوس × فيورنتينا ()21,45
التسيو × نابولي ()21,45
ميالن × سبال ()21,45
أودينيزي × تورينو ()21,45

ألمانيا (المرحلة )5
شالكه × بايرن ميونيخ 3-0
ال ـب ــول ــون ــي روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي (25
م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء) وال ـكــولــوم ـبــي خــامـيــس
رودري ـغ ـي ــز ( )29والـتـشـيـلـيــانــي أرتـ ــورو
فيدال (.)75
ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــونـ ـ ـشـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادب ـ ــاخ ×
شتوتغارت 0-2
ال ـب ــرازي ـل ــي راف ــاي ـي ــل ( 57و 74م ــن ركـلــة
جزاء).
فولسبورغ × فيردر بريمن 1-1
أوغسبورغ × اليبزيغ 0-1
 األربعاء:كولن × أينتراخت فرانكفورت ()19,30
هيرتا برلني × باير ليفركوزن ()21,30
فرايبورغ × هانوفر ()21,30
هامبورغ × بوروسيا دورتموند ()21,30
ماينتس × هوفنهايم ()21,30

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الثالث)
ليستر سيتي × ليفربول 0-2
الـ ـي ــاب ــان ــي ش ـي ـن ـج ــي أوكـ ـ ـ ــازاكـ ـ ـ ــي ()65
والجزائري إسالم سليماني (.)78
ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ه ــوت ـس ـب ــر × ب ــارن ـس ـل ــي
(أولى) 0-1
ديلي آلي (.)65
أس ـت ــون ف ـيــا (أول ـ ــى) × مـيــدلـسـبــره
(أولى) 2-0
برنتفورد (أولــى) × نوريتش سيتي
3-1
بــريـسـتــول سـيـتــي (أول ـ ــى) × سـتــوك
سيتي 0-2

كريستال باالس × هادرسفيلد تاون
0-1
وس ـ ـ ــت ه ـ ـ ــام ي ــون ــايـ ـت ــد × ب ــولـ ـت ــون
واندررز (أولى) 0-3
ريــديـنــغ (أولـ ــى) × ســوانـســي سيتي
2-0
 األربعاء:تشلسي × نــوتـنـغـهــام فــوريـســت (أول ــى)
()21,45
أرسـ ـن ــال × دون ـكــاس ـتــر روف ـ ــرز (ثــان ـيــة)
()21,45
إفرتون × سندرالند (أولى) ()21,45
مانشستر يونايتد × برتون ألبيون (أولى)
()22,00
وس ــت بــروم ـي ـتــش أل ـب ـيــون × مانشستر
سيتي ()22,00

